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Paljon kiitoksia
siitä, että hankit Cyrus Technologyn CM8 SOLID -laitteen.
Tämän käsikirjan avulla saat kattavan käsityksen matkapuhelimesta, sen toiminnoista ja helppokäyttöisyydestä.
Tämä värinäytöllinen puhelin on GSM-yhteensopiva. Se on kaksois-SIM-yhteensopiva ja tarjoaa
perusominaisuuksien, kuten sanojen tunnistuksen, puhelinluettelon, kuvaustilojen, tietojen, äänentoiston,
herätyskellon, laskimen, kellonajan ja päivämäärän lisäksi joukon muita käteviä ominaisuuksia, jotka tekevät
työ- ja vapaa-ajan aktiviteeteistasi helpompia.
Jos matkapuhelimesi ei toimi kuten käyttöohjeessa on kuvattu, ilmoita siitä heti
valmistajalle osoitteeseen info@cyrus-technology.de

TIETOA TEKIJÄNOIKEUKSISTA
»

Cyrus pidättää oikeuden tämän oppaan lopulliseen tulkintaan.

»

Cyrus pidättää oikeuden muuttaa teknisiä tuotemäärityksiä ilman erillistä ilmoitusta.

»

Tämän oppaan sisällön jäljentäminen, käyttö tai julkaiseminen on ehdottomasti kiellettyä
ilman Cyruksen etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

Valmistaja pidättää oikeuden muuttaa teknisiä tietoja ilman erillistä ilmoitusta.
Yhtiö pidättää oikeuden muuttaa tämän oppaan sisältöä ilman erillistä ilmoitusta.
Valmistaja pidättää oikeuden muuttaa teknisiä tuotemäärityksiä ilman erillistä ilmoitusta.

Cyrus Technology GmbH
Hergelsbendenstraße 49, 52080 Aachen

Tel.: +49 (0)241 / 93 91 27-0
E-Mail: info@cyrus-technology.de

2

Sisällysluettelo
1. Turvallisuustietoja

4

4. Toimintovalikko

9

4.6 Pelit

12

1.1 Turvallisuusohjeita ja varotoimia
1.1.1 Yleisiä näkökohtia
1.1.2 Varotoimet matkapuhelimen käytössä
1.1.3 Varotoimet matkapuhelimen akun käytössä
1.1.4 Varotoimet latauslaitteen käytössä
1.1.5 Puhdistus ja hoito

4
4
4
4
5
5

12

6

9
9
9
9
9
9
9
9
9

4.7 Omat tiedostot

2. Perustoiminnot

4.1 Yhteystiedot
4.1.1 Uusi
4.1.2 Viestin kirjoitus
4.1.3 Soitto
4.1.4 Poista
4.1.5 Poista useampia
4.1.6 Tuonti/vienti
4.1.7 Käyntikortin lähetys
4.1.8 Muuta

4.8 Työkalut
4.8.1 SOS-asetukset
4.8.2 Laskin
4.8.3 Maailmankello
4.8.4 Hälytys
4.8.5 Kalenteri
4.8.6 Yksikkömuunnin
4.8.7 Muistio
4.8.8 Bluetooth

12
12
12
12
12
12
13
13
13

4.9. Internet

13

5. Hoito ja kunnossapito

13

5.1 Akun hoito
5.2 Puhelimen hoito

13
13

2.1 SIM-kortin/korttien ja/tai SD-kortin/korttien asettaminen ja poisto 6
2.1.1 SIM-kortti
6
2.1.2 SIM-kortin asettaminen ja poistaminen
6
2.1.3 Muistikortti (SD-kortti)
6
2.2 Akku
2.2.1 Akun kiinnittäminen
2.2.2 Lataaminen

6
6
6

3. Pika-aloitusopas

7

3.1 Ominaisuuksia

7

3.2 Soittaminen
3.2.1 Valintakenttä
3.2.2 Muut toiminnot

7
7
7

3.3 Puheluvalinnat

7

3.4 Päänäppäimet

8

4.2 Viestit
9
4.2.1 Viestien kirjoittaminen (tekstiviestit ja multimediaviestit) 9
4.2.2 Saapuneet
9
4.2.3 Lähtevät
9
4.2.4 Mallit
10
4.2.5 Lähetetyt
10
4.2.6 Viestipohjat
10
4.3 Puhelulokit
4.3.1 Vastaamattomat puhelut
4.3.2 Soitetut puhelut
4.3.3 Vastaanotetut puhelut
4.3.4 Hylätyt puhelut
4.3.5 Poista kaikki
4.3.6 Puheluajastin
4.3.7 GPRS-laskuri

10
10
10
10
10
10
10
10

4.4 Asetukset
4.4.1 Puheluasetukset
4.4.2 Puhelimen asetukset
4.4.3 Näyttö
4.4.4 Turvallisuus
4.4.5 Profiili
4.4.6 Yhteydet

10
10
11
11
11
12
12

4.5 Multimedia

12

3

1. Turvallisuustietoja
Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen puhelimen ensimmäistä
käyttökertaa sen oikean käytön varmistamiseksi.
Jos puhelimesi katoaa tai varastetaan, ilmoita asiasta välittömästi
operaattorillesi, jotta SIM-kortti voidaan poistaa käytöstä kolmansien
osapuolien käytön estämiseksi. Tarvitset tätä varten matkapuhelimesi
IMEI-numeron, joka löytyy joko laskusta tai alkuperäisen pakkauksen
ulkopuolelta.
Varotoimenpiteenä sinun on määritettävä henkilökohtainen PIN-koodi
SIM-kortillesi, eikä puhelin saa olla helposti näkyvissä, esim. autossa,
vaan piilota se tai kuljeta sitä mukanasi.

1.1 Turvallisuusohjeita ja varotoimia
1.1.1. Yleisiä näkökohtia
» Älä koskaan käytä puhelinta lentokoneessa tai sairaalassa. Sekä
lentokoneen navigointijärjestelmien että lääketieteellisten
instrumenttien toiminta voi vaarantua. Tästä syystä
matkapuhelimien käyttö on kielletty monissa lentokoneissa
ja sairaaloissa.
» Matkapuhelimesi voi aiheuttaa ongelmia kuulolaitteiden,
sydämentahdistimien ja muiden elektronisten lääketieteellisten
laitteiden kanssa. Lisätietoja saat lääkäriltäsi tai lääketieteellisten
laitteiden valmistajalta.
» Kiinnitä huomiota liikenneturvallisuuteen. Noudata varovaisuutta,
kun ohjaat ajoneuvoa. Soita ajaessasi puheluita vain
handsfree-laitteella. Jos sinulla ei ole sitä, pysähdy ennen
puhelimen käyttöä. Noudata sovellettavia lakeja ja määräyksiä.
» Kiinnitä huomiota ympäristöturvallisuuteen. Älä koskaan käytä
puhelinta huoltoasemalla, öljyvarastoissa, kemiantehtaassa tai
palavien tai räjähtävien esineiden lähellä. Huomioi sovellettavat
lait, määräykset ja vastaavat vaarasymbolit.
» Sijoita puhelin, akku ja latauslaite paikkaan, johon lapset eivät
pääse.
» Käytä alkuperäistä akkua ja latauslaitetta, ja lataa akku oikein.

Jos akkua ladata alkuperäisellä latauslaitteella se voi johtaa
akun sisäisen suojapiirin toiminnan menettämiseen. Lisäksi se
voi aiheuttaa kemiallisia reaktioita, akku voi vuotaa, kuumentua,
muodostaa savua ja akku voi syttyä palamaan.

» Estä kosteuden ja veden pääsy laitteen sisään, koska ne voivat
aiheuttaa laitteeseen oikosulun tai muita vikoja.
1.1.3. Varotoimet matkapuhelimen akun käytössä

» Älä laita akkua mikroaaltouuniin, uuniin tai mihinkään
paineastiaan. Siitä aiheutuva rakenteen vaurioituminen voi
johtaa kuumenemiseen, savun muodostukseen ja akun
palamiseen. Jos akussa havaitaan vuoto (tai jos havaitaan
erityinen haju), akku on pidettävä etäällä avotulesta, muuten
vuotanut elektrolyytti voi syttyä tai voi aiheutua muita vaaroja.

» Älä irrota tai muuta akkua, koska se voi aiheuttaa
ylikuumentumista, räjähdyksen tai tulipalon.

» Älä käytä laitetta paikassa, jossa voi muodostua palavia tai
räjähtäviä kaasuja, koska ne voivat aiheuttaa toimintahäiriön tai
tulipalon.

» Älä heitä akkua tuleen, koska voi syntyä tulipalo tai räjähdys.

» Älä säilytä puhelinta paikassa, jonka lämpötila on alle -25 °C
tai yli 55 °C. Liian korkea lämpötila voi vahingoittaa, vääntää tai
sulattaa puhelimen rakennetta. Jos lämpötila on liian matala,
sisäpuolelle saattaa muodostua kosteutta, mikä puolestaan
vaurioittaa levyjä, kun akku myöhemmin tuodaan
normaalilämpötilaan.
1.1.2 Varotoimet matkapuhelimen käytössä
» Älä muuta puhelinta, koska se voi vahingoittaa puhelinta ja
aiheuttaa oikosulkuja tai vahinkoja piireille.
» Älä käytä LCD-näyttöä esineiden kiinnittämiseen, koska se voi
rikkoa nestekidenäytön ja aiheuttaa nestekiteiden vuotamisen.
Jos LCD-neste joutuu kosketuksiin silmien kanssa, aiheutuu
sokeutumisen vaara. Huuhtele silloin välittömästi vedellä
(älä hiero silmiä) ja hankkiudu heti lääkärin hoitoon.
» Harvinaisissa tapauksissa tai tietyissä ajoneuvomalleissa voi
matkapuhelimella olla huono kenttä ajoneuvon sähköisten
varusteiden takia. Älä silloin käytä matkapuhelinta
turvallisuusriskien välttämiseksi. Jos ajoneuvossa on turvatyyny
, älä aseta matkapuhelinta sen eteen. Jos turvatyyny aukeaa, voi
aiheutua vakavia vammoja.
» Kiinnitä huomiota säilytysympäristöön. Pidä puhelin poissa
magneettisista tietovälineistä. Matkapuhelimen säteily voi
poistaa magneettiseen tietovälineeseen tallennetut tiedot.
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» Älä hävitä vanhoja akkuja talousjätteiden mukana, vaan toimita
ne määrättyihin paikkoihin jälleenmyyjällä tai suoraan
kierrätyslaitokselle.

» Kun asetat akkua paikoilleen, älä käytä voimakasta painetta,
koska akku voi vuotaa, ylikuumentua, räjähtää tai syttyä
palamaan.
» Jos akkunestettä joutuu silmiin, on olemassa sokeutumisen
vaara. Jos ainetta silmiin, huuhtele välittömästi vedellä (älä hiero
silmiä) ja hankkiudu heti lääkärin hoitoon. Jos akkuneste joutuu
kosketuksiin ihon tai vaatteiden kanssa, se voi aiheuttaa iholle
palovammoja. Huuhtele heti vedellä, ja ota tarvittaessa yhteys
lääkäriin.
» Älä käytä akkua tulen lähellä tai paikassa, jossa on korkea
lämpötila, esim. lämmityslaitteen lähellä, koska muuten se voi
vuotaa, ylikuumentua, räjähtää tai syttyä palamaan.
» Jos puhelimen tai laturin käytön aikana akku kuumenee, sen väri
tai muoto muuttuu, lopeta käyttö ja vaihda akku uuteen.
» Jos akkunestettä vuotaa tai ilmenee epämiellyttäviä hajuja, pidä
akku etäällä avotulesta räjähdysten välttämiseksi.
» Varmista, että akku ei ole kosketuksissa kosteuden kanssa, koska
muutoin voi aiheutua ylikuumenemista, savun muodostusta tai
syöpymistä.
» Älä käytä laitetta suorassa auringonvalossa tai korkeassa
lämpötilassa. Älä jätä akkua sellaiseen paikkaan, koska se voi
johtaa nesteen vuotamiseen tai ylikuumenemiseen, mikä voi
vaikuttaa laitteen toimintaan ja lyhentää sen käyttöikää.

1. Turvallisuustietoja
» Älä lataa puhelinta yli 24 tuntia kerrallaan.

» Älä aseta latauslaitteen päälle mitään painavaa, koska siitä voi
aiheutua sähköisku tai tulipalo.

» Säilytä akku viileässä, tuuletetussa paikassa, suojassa
auringonvalolta.

» Ennen puhdistusta ja huoltoa irrota latauslaite pistorasiasta.

» Matkapuhelimen akun kestoaika on rajoitettu. Usein ladattaessa
akun kestoaika lyhenee vähitellen. Jos akun kestoaika lyhenee
huomattavasti, akku on vaihdettava.

» Älä lataa akkua paikoissa, jotka ovat alttiina suoralle
auringonvalolle, korkeille lämpötiloille, kosteudelle, pölylle tai
tärinälle, koska tämä voi aiheuttaa vikoja.

1.1.4.Varotoimet latauslaitteen käytössä

1.1.5. Puhdistus ja hoito

» Älä muuta latauslaitetta itse, koska se voi aiheuttaa
henkilövahinkoja, sähköiskun, tulipalon tai vaurioita
latauslaitteeseen.

» Älä käytä matkapuhelinta kylpyhuoneessa, koska laite, akku ja
laturi eivät kestä kosteutta. Puhdista tästä syystä matkapuhelin,
akku ja latauslaite vain pehmeällä, kuivalla liinalla. Älä käytä
alkoholia, tinneriä tai bentseeniä.

» Käytä 220 V vaihtovirtaa (AC). Muun jännitteen käyttö
aiheuttaa oikosulun, tulipalon ja vaurioita puhelimelle ja
latauslaitteelle.

» Lika voi vahingoittaa pistorasian koskettimia ja estää
lataamisen. Puhdista siksi laite säännöllisesti.

» Älä vältä pikalatauslaitteita, koska tämä voi aiheuttaa
sähköiskun, savunmuodostusta ja vaurioittaa laturia.
» Älä käytä latauslaitetta, jos verkkokaapeli on vaurioitunut, koska
siitä voi aiheutua tulipalo tai sähköisku.
» Poista mahdollinen lika pistorasiasta.
» Älä laita vettä sisältävää astiaa laturin lähellä, jotta vesi ei
pääse vuotamaan laturille aiheuttaen oikosulkuja tai muita
ongelmia. Jos latauslaite joutuu kosketuksiin veden tai muun
nesteen kanssa, katkaise virta välittömästi virtalähteestä
oikosulun, tulipalon, sähköiskun tai laturin vaurioiden
estämiseksi.
» Älä käytä laturia kylpyhuoneessa tai muissa paikoissa, joissa
on korkea ilmankosteus, koska se voi aiheuttaa sähköiskun,
tulipalon tai vaurioittaa laturia.
» Älä käytä latureita, kaapeleita ja pistorasioita märillä käsillä,
muuten voi tapahtua sähköisku.
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2. Perustoiminnot
2.1	SIM-kortin/korttien ja/tai SD-kortin/korttien
asettaminen ja poisto
2.1.1 SIM-kortti
Ennen matkapuhelimen käyttöä siihen on asetettava sopiva
SIM-kortti, joka on hankittu verkko-operaattorilta. Sen avulla voit
muodostaa verkkoyhteyden.
SIM-kortin piirille tallennetaan puhelinluettelon tiedot, kuten nimi
ja puhelinnumero, sekä tekstiviestit. SIM-kortti voidaan poistaa ja
vaihtaa toisen verkko-operaattorin SIM-korttiin.
SIM-kortin tietojen katoamisen tai vahingoittumisen estämiseksi
vältä kortin kontaktipintojen koskettamista tai SIM-kortin asettamista
sähkö-tai magneettikenttiä sisältävään paikkaan. Jos SIM-kortti on
vaurioitunut, et yleensä enää voi käyttää puhelinta.

2.1.3 Muistikortti (SD-kortti)
Poista puhelimen takakansi ja akku. Liu‘uta muistikortti oikean
alakulman korttipaikkaan nuolen suunnan mukaisesti.

2.2 Akku
2.2.1 Akun kiinnittäminen
Poista puhelimen takakansi. Aseta akku niin, että akun metallinen
pinta on matkapuhelimen akkuliitäntään päin. Paina sormella
akkua varovasti alhaalta, kunnes se napsahtaa paikoilleen.
2.2.2 Lataaminen
Valmistele latauslaite kytkemällä latauskaapeli verkkolaitteeseen.

Ohje:
	Varmista, että puhelimesi on sammutettu ennen kuin poistat
SIM-kortin. Älä koskaan poista tai aseta SIM-korttia, kun
verkkolaite on kytketty, muuten SIM-kortti ja puhelin voivat
vahingoittua.
2.1.2 SIM-kortin asettaminen ja poistaminen
SIM-kortin metalliset kosketuspinnat vaurioituvat helposti. Pidikkeen
ulkopuolella sitä on siksi käsiteltävä varoen.
Sammuta puhelin, poista takakansi, akku ja muut ulkoiset
virtalähteet. Aseta SIM-kortti paikoilleen edellä annettujen ohjeiden
mukaisesti nuolen suunnan huomioiden.
Toisen SIM-kortin asennus tapahtuu vastaavalla tavalla. Poista
SIM-kortti vetämällä sitä varovasti.

Kytke latauslaitteen USB-liitäntä latausliitäntään kännykässä, ja
latauslaitteen verkko-osa pistorasiaan. Kun pistoke on asetettu
paikalleen, lataus alkaa. Akun kuvake näytön oikeassa yläkulmassa
osoittaa latauksen etenemisen. Kun puhelin on valmiustilassa tai kun
puhelin on pois päältä, akkukuvake näkyy koko näytössä. Kun
kuvake on täynnä, akku on latautunut täyteen ja laturi voidaan
irrottaa puhelimesta.
Matala akun varaus aiheuttaa varoituksen. Jos akku on täysin tyhjä,
virransyöttö on liian heikko ja puhelin sammuu automaattisesti. Vältä
puhelimen käyttöä pitkään akun varauksen ollessa vähissä, koska se
heikentää akun laatua ja käyttöikää. Älä lataa laitetta liian kauan,
vaan irrota se latauslaitteesta, kun akun varaus on 100 %.
Ohje:
	Jotta matkapuhelin toimisi oikein, varmista, että käytät sille
määriteltyä latauslaitetta.

Ohje:
	Tässä kuvatut toimenpiteet pätevät, kun käytetään kahta
SIM-korttia. Jos käytät vain yhtä SIM-korttia, menettely
saattaa olla erilainen.

6

3. Pika-aloitusopas
3.2 Soittaminen

3.1 Ominaisuuksia

4. Puhelun lopettaminen
Kun haluat lopettaa puhelun, paina punaista lopetusnäppäintä.

Perustoimintojen lisäksi matkapuhelimellasi on myös monia muita
hyödyllisiä toimintoja. Tässä on lyhyt johdanto:
Yhteystiedot
Voit tallentaa puhelinluetteloon 300
(puhelinluettelo)	yhteystietoa. Tästä voidaan lähettää
tekstiviestejä ja kopioida SIM-korttien väliset
puhelinluettelotiedot.

3.2.1 Valintakenttä
Puhelun soittamiseen on useita eri tapoja:
» Näppäimistöä painaminen pääsee automaattisesti
puheluliittymään. Täällä voit antaa puhelinnumeron käsin
valintakentän ja näppäimistön avulla.

Tilanne	Voit tallentaa erilaisia asetuksia liittyen
soittoääneen, äänenvoimakkuuteen,
järjestelmän muistutusääniin,
näppäinääniin, jne.

» Kun vastaanotetut tekstiviestit on haettu, lähettäjän numero
tulee näkyviin.

Puhelulistat	Puhelimesi tallentaa automaattisesti tiedot
saapuvista, lähtevistä tai vastaamattomista
puheluista. Voit tarkastella näitä luetteloita.

» Jos valitset vahingossa väärän numeron, napsauta punaista
painiketta.

Multimedia

Musiikkisoitin, FM-radiotoiminto.

Kamera	Matkapuhelimessasi on kamera. Kameran
asetuksia voit säätää henkilökohtaisiksi
tarpeen mukaan.
Asetukset	Voit tarvittaessa muuttaa verkkoasetusten,
matkapuhelinasetusten, suojausasetusten,
jne. yksittäisiä asetuksia.
Syöttötapa	Matkapuhelimessasi käytetään
näppäimistösyöttöä. Se tukee kirjaimien,
numeroiden merkkien, symbolien, jne.
monisyöttötapaa sekä usean kielen
syöttötapaa.

» Valitse puhelinluetteloon tallennettu numero.

3.3 Puheluvalinnat
Puhelun aikana ovat käytettävissä seuraavat valinnat:
Vasen toimintonäppäin:

Valikko

1. Yhdistä BT-kuulokkeisiin
2. Lisää uusi puhelu
3. Laita yhteys pitoon
4. Aloita nauhoitus

3.2.2 Muut toiminnot

5. Ääni pois

1. P uhelujen hyväksyminen ja hylkääminen
Kun saat puhelun, puhelin ilmoittaa siitä asetetulla tavalla
(soittoääni, värinä, jne.). Puhelimen näytössä näytetään soittajan
nimi tai numero. Vastaa puheluun painamalla vihreää
kuulokepainiketta, ja hylkää puhelu punaisella kuulokepainikkeella.
2. Ulkomaanpuhelun soittaminen
Jos haluat soittaa ulkomaanpuhelun, pidä *-näppäintä
painettuna, kunnes plusmerkki tulee näkyviin. Anna nyt
maakoodi, suuntanumero ja puhelinnumero. Paina vihreää
kuulokepainiketta soittaaksesi puhelun.

6. Äänenvoimakkuuden säätö
7. Puhelinluettelo
8. Puhelulokit
9. Viestit
Ohjauspainike:		

Tilavuus

» Ohjauspainike ylös (suurempi)
» Ohjauspainike ylös (pienempi)
Oikea toimintonäppäin: 	Lopeta (vaihtoehto punaisen
lopetuspainikkeen painamiselle)

3. IMEI-numeron kysyminen
 alitse näppäimistöltä * # 06 # katsoaksesi puhelimen
V
IMEI-numeron.
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3. Pika-aloitusopas
3.4 Päänäppäimet
Näppäin

Taskulamppu/LED
»

Kuvaus

Vasen toimintonäppäin » Riippuu kulloisestakin näytön -näppäin
(Etu-/OK-näppäin)		näppäimistön yläpuolella,
toimintonäppäin, joka toimii myös
ensisijaisena näppäimenä lukituksessa
ja lukituksen avaamisessa.
Oikea toimintonäppäin »
(Takaisin-näppäin)		
Suuntapainikkeet

Riippuu kulloisestakin näytön
tilasta näppäimen yläpuolella

»	Valikkojen, puhelinluettelon jne.
selaamiseen, valmiustilassa:
Vasen:
Oikea:
Ylhäällä:
Alhaalla:

Näppäinvalinta 1

Viestien kirjoittaminen
näyttötilassa,
Musiikkisoitin
Herätyskello

»	SIM1-puhelujen käyttäminen ja
puheluihin vastaaminen. Napsauta
aloittaaksesi SIM1-puhelun nauhoituksen
valmiustilassa.

Punainen kuulokepainike »	Punaisella kuuloke-painikkeella on
seuraavat toiminnot: Edellinen, lopeta,
lukitse näppäimet, herää.
Numeronäppäimet 0-9 »	Näppäimiä ei voi käyttää
näppäinlukituksen aikana. Poikkeukset
ovat näppäimet 1, 2 ja 0 hätäpuhelun
soittamiseen tarvittavina yhdistelminä.
Lisäksi vasen valintanäppäin ja
*-näppäin avaavat näppäimistön
lukituksen.
#-näppäin

Taskulamppunäppäin
OK-näppäin

Etu-näppäin/OK-näppäin
Valintanäppäin

Vapautusnäppäin

»	Paina #-näppäintä siirtyäksesi seuraavien
näyttötilojen välillä: Normaali, äänetön ja
kokous.

USB
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Takaisin-näppäin
Päälle/pois-näppäin/
lopetus

Paina pitkään vaihtaaksesi
ääniprofiilia

Kuulokkeet

4. Toimintovalikko
4.1 Yhteystiedot
Tämän ominaisuuden avulla voit selata, tallentaa, muokata ja poistaa
yhteystietoja. SIM-kortin tallennuskapasiteetti riippuu kyseisestä
kortista. Voit tallentaa laitteen puhelinluetteloon 300 yhteystietoa.
Napsauta „Lisää yhteystieto“ puhelinluettelon käyttöliittymässä. Voit
sitten asettaa yhteyshenkilön nimen ja puhelinnumeron ja tallentaa ne
muistiin.
Napsauta Puhelinluettelo-käyttöliittymässä kohtaa Asetukset
suorittaaksesi yhden seuraavista:
Ohje:
	Tietueet on tallennettu esimerkiksi SIM-kortille 1.
4.1.1 Uusi

4.1.5 Poista useampia

4.2.2 Saapuneet

Siirry puhelinluettelossa kohtaan Asetukset ja valitse viides kohta,
jos haluat valita useita poistettavia yhteystietoja. Kun olet
merkinnyt halutut yhteystiedot, vahvista painikkeella OK.

Tässä näytetään vastaanotetut viestit.
Seuraavat vaihtoehdot ovat käytettävissä:

4.1.6 Tuonti/vienti

Vastaus	Lähetä vastausviesti tai
multimediaviesti lähettäjälle.

4.1.7 Käyntikortin lähetys

Välitä	Välitä viesti toiselle vastaanottajalle.

Voit lähettää puhelinluettelotiedon tekstiviestinä, multimediaviestinä
tai Bluetoothin kautta.

Soitto

4.1.8 Muuta
Pikavalinta	Mahdollistaa näppäimien 2–9
määrittelemisen pikavalinnoiksi.
Oma numero

Löydät täältä oman numerosi.

Voit myös luoda uusia ryhmiä: Oletuksena on määritetty ryhmät
Perhe, Ystävät, Työ ja Muut.

Lähetä tekstiviestejä	Voit lähettää tekstiviestin nykyiseen
numeroon.
Multimediaviestin lähetys	Voit lähettää multimediaviestin
nykyiseen numeroon.

Poista viesti.

Voit tuoda tai viedä yhteystietoja toiselta SIM-kortilta.

Luo uusia yhteystietoja SIM-kortillesi tai puhelimen muistiin.
4.1.2 Viestin kirjoitus

Poista

4.2 Viestit

Soita viestin lähettäjälle.

Lisää lähettäjä lisätäksesi tämän tietueen yhteystietoihin.
Tiedot	Näet tämän viestin lähetyspäivän ja
sijainnin.
4.2.3 Lähtevät
Tässä näytetään vielä lähettämättömät viestit. Symboli lähettäjän
numeron edessä osoittaa, onko viesti SIM-kortille vai puhelimeen
tallennettuna.
Seuraavat vaihtoehdot ovat käytettävissä:
Lähetä uudelleen

Lähetä teksti/multimediaviesti uudelleen.

Poista

Poista viesti.
Viesti suljetaan, mutta sitä ei poisteta.

4.1.3 Soitto

4.2.1 Viestien kirjoittaminen (tekstiviestit ja multimediaviestit)

Sulje

Soita juuri valitsemasi yhteystiedon numeroon painamalla vihreää
luurinäppäintä.

Voit käyttää tätä toimintoa lyhyiden viestien kirjoittamiseen.
Jos olet syöttötilassa, voit käyttää Asetukset-valikkokohtaa
lisätoimintoihin (viestin lähetys, mallin lisäys, yhteystiedon
lisäys, jne.).

Merkintä	Tarkistuksen jälkeen voit avata viestin tai
suorittaa uuden toimenpiteen.

4.1.4 Poista
Poista haluamasi yhteystieto valitsemalla se ja käyttämällä
poistamisvalintaa.
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4. Toimintovalikko
4.2.4 Mallit

4.2.6 Viestipohjat

4.3.3 Vastaanotetut puhelut

Tänne tallennetaan etukäteen kirjoitettuja tekstejä. Viestin takana
oleva kuvake osoittaa, tallennetaanko viesti SIM-kortille vai
puhelimeen.

Voit valita viestipohjan lähetettäväksi tai muokattavaksi.

Näyttää luettelon puhelinnumeroista, joista olet äskettäin
vastaanottanut puhelun.

Seuraavat vaihtoehdot ovat käytettävissä:

4.3.4 Hylätyt puhelut

4.3 Puhelulokit

Näyttää luettelon puhelinnumeroista, joista olet äskettäin hylännyt
puhelun.

Poista

Poista viesti.

Muokkaa

Muokkaa viestiä.

Kuva

Tietosisällön näyttö.

Näyttää luettelon puhelinnumeroista, joiden puheluihin et ole
vastannut.

Lähetä

Lähetä viesti (uudelleen).

4.3.2 Soitetut puhelut

4.2.5 Lähetetyt
Tallentaa onnistuneesti lähetetyt viestit. Viestin takana oleva
symboli osoittaa, tallennetaanko viesti SIM-kortille vai puhelimeen.
Seuraavat vaihtoehdot ovat käytettävissä:
Poista		

Poista viesti.

Välitä		

Välitä viesti toiselle vastaanottajalle.

4.3.1 Vastaamattomat puhelut

Näyttää, mihin puhelinnumeroihin olet viimeksi soittanut. Valitse
haluamasi toiminto valitsemalla vastaavassa välilehdessä
Asetukset:
Tiedot	Voit tarkastella tämän tietueen
tietoja, kuten numero,
päivämäärä, aika jne.
Soitto

Merkintä	Tarkistuksen jälkeen voit avata viestin tai
suorittaa muita toimenpiteitä
Jos avaat viestin, sinulla on seuraavat vaihtoehdot:

Lisää yhteystietoihin	Tallenna tämä numero
puhelinluetteloon.

Poista viesti.

Välitä		

Välitä viesti toiselle vastaanottajalle.

Soita		

Soita viestin vastaanottajalle.

Voit poistaa kerralla kaikki tallennetut puhelut (saapuvat, lähtevät,
hylätyt jne.).
4.3.6 Puheluajastin
Näyttää kaikki puheluajat.
4.3.7 GPRS-laskuri
Näyttää SIM-kortin liikennetiedot.

Soita numeroon.

Kirjoita viesti	Voit lähettää tekstiviestin/
mutimediaviestin tähän
numeroon.

Poista

4.3.5 Poista kaikki

Lisää mustalle listalle	Tiedot voidaan lisätä mustalle
listalle (estolistalle).
Poista

Poista puheluloki.

Poista kaikki

Poista kaikki tietueet.

Merkitse

Merkitse nämä tietueet.
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4.4 Asetukset
4.4.1 Puheluasetukset
» Soitonsiirto
Soitonsiirto on tarkoitettu tuleville puheluille ja noudattaa
tekemiäsi asetuksia. Seuraavat vaihtoehdot ovat käytettävissä:
– Välitön soitonsiirto
Saapuva puhelu siirretään heti vastaajaan tai itse
määritettyyn puhelinnumeroon.
– Siirto, jos varattu
Jos puhelin on varattu, saapuva puhelu siirretään heti
vastaajaan tai itse määritettyyn puhelinnumeroon.

4. Toimintovalikko
– Siirto jos ei vastata
Jos puheluun ei vastata asetetun ajan kuluessa, saapuva
puhelu siirretään vastaajaan tai määritettyyn
puhelinnumeroon.
– Siirto jos ei tavoitettavissa
Jos puhelimesi esimerkiksi on kytketty pois päältä tai
lentokonetilassa, puhelu siirretään vastaajaan tai
asetettuun, toiseen puhelinnumeroon.
– Poista kaikki siirrot
Kaikki soitonsiirtojen asetukset poistetaan.
» Koputus
Jos sinulle soitetaan, kun olet jo puhelimessa,kuulet vaimean
koputusäänen. Voit nyt vaihtaa meneillään olevan ja odottavan
puhelun välillä.
» Soitonesto
Täällä voit valita, mitä puheluita ei saa soittaa tai
vastaanottaa (kaikki saapuvat puhelut, saapuvat
verkkovierailupuhelut, kansainväliset puhelut jne.).
» Soittajan tunnus
Määritä, näytetäänkö vai piilotetaanko puhelinnumerosi,
kun soitat.
» Muut

yhteydenmuodostusyrityksen, jos tavoiteltu
keskustelukumppani ei ollut tavoitettavissa.
– Värinä, kun yhdistetty: Kun tämä toiminto on aktivoitu,
puhelin värisee lyhyesti, kun puhelu halutulle
keskustelukumppanille yhdistyy.
– Nauhoita äänipuhelu automaattisesti: Tämän toiminnon
aktivoiminen tallentaa puhelun automaattisesti.
Ohje:
	Yllä oleva toiminto vaatii verkon tukea. Kun haluat käyttää
tätä toimintoa, ota yhteyttä operaattoriin.
4.4.2 Puhelimen asetukset
» Päivämäärä ja kellonaika
Täältä voit asettaa päivämäärä ja kellonajan, ja muokata niitä.
» Kieliasetukset
Voit valita puhelimen järjestelmän kielen.
» Pikakuvakeasetukset
Kirjoita tähän avaintoimintojen pikavalinnat.

– IP-etuliite: IP-numero on määritettävissä

» Automaattinen kytkeminen päälle/pois päältä
Voit valita ajan, jolloin puhelimesi kytkeytyy automaattisesti
päälle tai pois päältä.

– Puheaikamuistutus (minuutteja): Valitse mallipohjista tai
määritä itsellesi aika muistutusväliksi puhelun aikana.

» Virran hallinta
Tarkista akun kapasiteetti.

– Automaattinen uudelleenvalinta: Kun aktivoit tämän
toiminnon puhelimesi aloittaa uuden yhteydenmuodostusyrityksen, jos tavoiteltu keskustelukumppani ei ollut
tavoitettavissa.

» Asetusten palautus
Palauttaa puhelimesi tehdasasetuksiin. Täältä voidaan myös
palauttaa salasana.

4.4.3 Näyttö
Kytke näyttö päälle/pois päältä	Voit tehdä näyttöä koskevia
erilaisia asetuksia.
Taustakuva-asetukset

Voit asettaa erilaisia taustakuvia.

Näytön lepotilan asetukset:
Kontrasti	Voit säätää näytön taustavalon
kirkkautta.
Näppäimistön
taustan valaisuaika	Voit asettaa näppäimistön
taustavalolle eri kestoaikoja.
Automaattinen näppäinlukko	Voit asettaa ajanjakson, jonka
jälkeen automaattinen
näppäinlukko aktivoidaan.
4.4.4 Turvallisuus
» PIN
Voit asettaa, muuttaa tai poistaa PIN-koodin käytöstä.
PIN-koodin luomista, poistamista tai muuttamista varten sinun
on annettava nykyinen PIN-koodi. Jos olet asettanut PIN-koodin,
sinun on annettava tämä PIN-koodi joka kerta, kun puhelimen
lukitus avataan. Jos annat kolme kertaa väärän PIN-koodin,
SIM-kortti lukitaan. Lukituksen avaamiseen tarvitaan
PUK1-koodi. Jos olet unohtanut PUK1-koodisi tai tarvitset
uuden koodin, ota yhteyttä verkko-operaattoriisi.
Oletus-PIN-koodi on 1234.
» PIN2-koodi
Voit vaihtaa PIN2-koodin. Pyydä tarvittaessa lisätietoja
verkko-operaattoriltasi.
» Puhelimen lukitseminen
Voit määrittää tai vaihtaa salasanan. Jos määrität salasanan,
sinun on annettava tämä salasana joka kerta, kun käynnistät
puhelimen uudelleen.

– Automaattinen uudelleenvalinta: Kun aktivoit tämän
toiminnon puhelimesi aloittaa uuden
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4. Toimintovalikko
» Yksityinen alue
Voit asettaa salasanan suojaamaan puhelimesi kolmansien
osapuolienpääsyltä, kun se on valmiustilassa. Tämä salasana on
annettava aina, jos haluat käyttää matkapuhelintasi.

4.5 Multimedia

» Näytön lukitus lopetusnäppäimellä
Aseta punainen kuulokenäppäin näppäimeksi, joka lukitsee ja
avaa puhelimen.

Videon tallennus

» Musta lista
Lisää tähän luetteloon numero, jonka haluat estää. Määritä,
estetäänkö kaikki tämän numeron puhelut ja tekstiviestit.
4.4.5 Profiili
Käsite tilanne tarkoittaa seuraavia ääniprofiileja: Normaali,
mykistys, kokous, sisällä ja ulkona.
Nimeä uudelleen

Tästä profiili voidaan nimetä uudelleen.

Klingelton einstellen

Voit asettaa soittoäänen.

Tilavuus	Voit asettaa puhelimen
äänenvoimakkuuden.

4.8 Työkalut

Kamera	Voit ottaa kuvia kameralla.
Käynnistä videon tallennus tästä.

Kuva	Katso videoitasi ja kuviasi täällä. Näkymästä
löydät valinnat, joilla voit edetä vastaavalla
tavalla.
Audio	Voit toistaa tallennettuja tai hylättyjä
äänitiedostoja musiikkisoittimellasi.

4.8.1 SOS-asetukset
» Tila-asetukset
Aseta, ovatko vain puhelut, vain tekstiviestit vai sekä puhelut
että tekstiviestit mahdollisia.
» Puhelinnumeron asetukset
Siirry SOS-valikkoon asettaaksesi kolme ryhmää hätänumeroita
manuaalisesti. SOS-numeroiden määrityksen jälkeen
SOS-painike aktivoituu. Puhelu voidaan tarvittaessa soittaa
painamalla OK-painiketta.

Ohje:
	MP3-tiedostojen on oltava puhelimen muistissa
tai SD-kortin Audio-kansiossa.

» Tekstiviestiasetukset
SOS-toiminto käynnistettäessä kuuluu hälytysääni, ja soitetaan
automaattisesti hätänumeroon sekä lähetetään automaattisesti
tekstiviesti määritettyyn hätänumeroon.

Video	Täällä voit katsella videotallenteitasi.

4.8.2 Laskin

Radio	Etsi sopiva taajuus halutun radioaseman
vastaanottamiseksi.

Tämä toiminto avaa laskimen ja esittelee joitain perusasioita
laskujen suorittamisesta.

Ohje:
	Sinun on kytkettävä kuulokkeet, jotta voit
käyttää radiota.

4.8.3 Maailmankello

Soiton tyyppi	Tästä voit määrittää soittoäänen tyypin.

Voidaan katsoa tai muokata.
4.8.4 Hälytys

Muut varoitusäänet	Voit asettaa näppäinäänen, akun vähäisen
varauksen hälytyksen, soittoäänen,
valintaäänen ja muita ääniä.

Sanelukone

4.4.6 Yhteydet

4.6 Pelit

4.8.5 Kalenteri

Näyttää vastaavan SIM-kortin ja tilin datayhteydet.

Laitteessa on sisäänrakennettuja pelejä viihdekäyttöä varten.

Tämän toiminnon avulla voit katsella kalenteria ja tehdä seuraavia:

Tallenna tällä äänimuistioita.
Voit asettaa herätysajan, herätysäänen ja herätyksen toiston.

1. Lisää uusi tapahtuma

4.7 Omat tiedostot

2. Näytä tapahtumat

Täältä löydät muistiin tallennetut tiedostot. Voit muokata niitä
haluamallasi tavalla.
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3. Kaikki tapahtumat

4. Toimintovalikko

5. Hoito ja kunnossapito

4. Poista tämän päivän tapahtumat

5.1 Akun hoito

5. Poista kaikki

» Tämän puhelimen virtalähteenä on ladattava akku. Kun varaus on
vähissä, lataa akku.

6. Siirry päivään
7. Viikoittain
8. Päivittäin
4.8.6 Yksikkömuunnin

» Kun latauslaitetta ei tarvita, irrota se pistorasiasta.
» Lämpötila vaikuttaa ladattavan akun toimintaan. Ennen latausta
akun on oltava viileä. Jos akun lämpötila on yli 40 celsiusastetta,
sitä ei saa ladata.

Voit tehdä monia eri muunnoksia (valuutat, mittayksiköt, jne.).

» Akun käyttäminen erittäin kylmissä tai kuumissa paikoissa voi
lyhentää sen käyttöikää tai vaikuttaa sen toimintaan.

4.8.7 Muistio

» Älä heitä akkua tuleen! Noudata paikallisia paristojen ja akkujen
käsittelyä koskevia määräyksiä.

Käytä tätä ominaisuutta muistiinpanojen tekemiseen.
4.8.8 Bluetooth
Aktivoi Bluetooth-kytkin, etsi toinen laite tai pyydä määrittämään
vastaavat Bluetooth-toiminnot.

5.2 Puhelimen hoito
Seuraavat ehdotukset auttavat sinua huolehtimaan
matkapuhelimestasi:
» Sijoita puhelin paikkaan, johon lapset eivät pääse.

4.9. Internet
Voit kirjoittaa käsin haluamasi verkkosivun URL-osoitteen.

» Pidä puhelin kuivana, kosteus voi aiheuttaa metallin syöpymistä.
» Suojaa laitetta korkeilta lämpötiloilta, koska korkeat lämpötilat
lyhentävät elektronisten laitteiden käyttöikää, sulattavat muovia ja
vahingoittavat akkua.
» Älä yritä avata matkapuhelinta. Luvaton purkaminen voi aiheuttaa
kotelolle vaurioita. Luvaton laitteen purkaminen voi aiheuttaa vahinkoja
ja mitätöi takuun.
» Älä käytä happamia tai emäksisiä puhdistusaineita matkapuhelimesi
puhdistamiseen.
» Käytä vain matkapuhelimen alkuperäisiä tarvikkeita. Näiden ohjeiden
rikkomukset voivat mitätöidä takuun.
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Ohje:
	Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia ohjelmistopäivitysten
muodossa.
Va ro i t u s :
	Valmistaja ei vastaa puhelimen väärinkäytöstä tai sitä
aiheutuvista seurauksista.

